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Passend Afscheid meld een overlijden bij de gemeente.

De arts die de overledene heeft geschouwd geeft een Verklaring van overlijden af. Met deze 
verklaring vraagt Passend Afscheid bij de gemeente de Akte van overlijden aan. U ontvangt van  
ons het origineel, een aantal kopieën en een digitale versie. Een Akte van overlijden heeft u nodig 
voor verschillende instanties. 
In de meeste gevallen kunt u via internet en mailverkeer de digitale versie gebruiken. Wanneer u  
per post zaken verstuurd, gebruikt u de kopie. Het origineel blijft altijd in u bezit, bewaar deze 
zorgvuldig. 
De gemeente verwerkt een overlijden in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), die ook 
melding maakt van overlijden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de  
Belastingdienst.

Is er een testament aanwezig?

Controleer of er een testament is opgemaakt. Er kunnen meerdere (oudere) versies zijn. Via het 
Centraal Testamentenregister (CTR) vraagt u deze (laatste versie) op. Wanneer nodig maakt een 
notaris een Verklaring van Erfrecht op. U bent vrij in de keuze van notaris. Laat u goed informeren, 
want de prijzen variëren enorm. 
Voor een Verklaring van Erfrecht hoeft u niet fysiek aanwezig te zijn, dit kan ook via internet aange-
vraagd worden. Gemiddeld duurt een aanvraag vier weken. Deze verklaring kunt u nodig hebben  
om toegang te krijgen tot rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van 
de overledene staan.

Informeer werkgever of pensioeninstantie van de overledene.

Het is wettelijk bepaald dat nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering. Deze uitkering  
is gelijk aan het loon dat de overledene zou hebben ontvangen vanaf één dag na het overlijden  
tot en met één maand daarna. 
In veel cao’s staan regelingen over uitzonderingen van de hoogte van de uitkering, die bijvoorbeeld 
tot en met drie maanden na het overlijden bedraagt. Neem contact op met de werkgever en check 
waar u recht op heeft. Niet alle nabestaanden hebben recht op deze uitkering. 
In de eerste plaats is de uitkering bedoeld voor de partner of echtgenoot waar de overledene mee 
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samenleefde. Als deze er niet is, hebben minderjarige kinderen recht op de uitkering. Daarnaast zal 
de werkgever een eindrekening opstellen waarin alle laatste financiële zaken worden afgehandeld 
(salaris, vakantiedagen, spaarloon of premie-sparen, lease-auto etc). Deze jaaropgave van de 
werkgever heeft u nodig voor de belastingaangifte.
In het verleden werden werkgevers die vakantiedagen weigerde uit te betalen in het gelijk gesteld 
door de rechter. Sind juni 2014 is dit niet meer mogelijk. Vakantiedagen blijven gelden, ook na de 
dood van een werknemer. Nabestaanden hebben het recht om de niet gebruikte vakantiedagen uit te 
laten betalen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald.
Was de overledene niet meer werkzaam en ontving deze een pensioen, breng dan de pensioeninstantie 
op de hoogte. 

Vraag een ANW-uitkering/Weduwepensioen aan.

De Sociale Verzekeringsbank stuurt automatisch bericht aan weduwen, weduwnaren en partners  
met geregistreerd partnerschap als zij in aanmerking komen voor de Algemene Nabestaandenwet 
(zgn. ANW-uitkering). Stellen die samenwoonden moeten zelf een aanvraag indienen.

Vraag een wezenuitkering aan.

Wanneer kinderen tot 16 jaar geen ouders meer hebben kunnen zij een wezenuitkering ANW 
ontvangen. Een kind krijgt alleen een wezenuitkering als de ouder die het laatst overleden is, 
verzekerd was voor de ANW. Een ouder was verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte. 
Wezen tussen de 16 en 21 jaar kunnen onder bepaalde omstandigheden ook een wezenuitkering 
krijgen. Bijvoorbeeld als ze voltijds op school zitten, of voor een broertje of zusje zorgen.

Hebt u recht op toeslagen?

Als uw partner komt te overlijden, verandert er vaak het nodige in het inkomen. Vaak wordt het 
inkomen lager en is het verstandig opnieuw te kijken of u recht hebt op bepaalde regelingen via 
berekenuwrecht.nl. 
Ontving de overledene de toeslag op zijn naam? Dan zet de Belastingdienst de toeslag stop en  
moet u dit opnieuw aanvragen. Het helpt u wanneer u een nieuw overzicht van uw inkomsten en 
uitgaven maakt, zodat u weer zicht hebt op uw geldzaken.
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Is er een eigen woning?

Wanneer er op een eigen huis nog een hypotheek rust, is daar vaak ook een overlijdensrisico- 
verzekering bij afgesloten. Bij overlijden kan de nabestaande dan met dat bedrag (een deel van)  
de hypotheek aflossen. Vaak stelt dat hem of haar in staat in de woning te blijven wonen.  
Meld ook aan het Kadaster dat de hypotheekinschrijving op uw naam moet komen te staan.

Is er een huurwoning?

Woonde de overledene alleen, moet de woning worden opgezegd. De huurtoeslag van de overledene 
wordt automatisch stopgezet. Wordt de woning bewoond door meerdere mensen zorgt u dan dat de 
tenaamstelling van het huurcontract klopt. Misschien komt u in aanmerking voor huurtoeslag. 
Check ook uw gemeentelijke heffingen, voor alleenstaanden zijn deze lager. Deze verlaging dient u 
zelf bij de gemeente aan te vragen.

Aangiftebiljet Erfbelasting.

De Belastingdienst stuurt, vier maanden na het overlijden, automatisch een Aangiftebiljet op.  
Als u dit Aangiftebiljet niet automatisch hebt ontvangen, vraag deze dan zelf aan. De Belastingdienst 
vereist namelijk aangifte binnen acht maanden na overlijden.

PostNL Nabestaandenservice.

Met de Nabestaandenservice kunt u de post geadresseerd aan de overledene laten doorsturen naar  
een ander adres. Voor een periode van één maand, drie maanden of een half jaar. Deze service kunt u 
aanvragen via internet en daar staan ook de tarieven vermeld. 
Het adres van de overledene wordt gratis opgenomen in het Nationaal Overledenen Register.  
Dit servicebestand zorgt ervoor dat (nabestaanden van) overledenen geen geadresseerd reclame-
drukwerk blijven ontvangen. 
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Inventariseer de bankzaken.

Ga alle automatische afschrijvingen na en bepaal welke stopgezet moeten worden en voor welke 
gezorgd moet worden dat zij doorbetaald worden. Volmachten controleren en indien nodig opnieuw 
op laten maken. Waar lopen welke producten. Denk aan creditcardmaatschappijen, betaalrekeningen, 
spaarrekeningen, spaarloonrekeningen, lijfrentes, koopsompolissen, schade- en levensverzekeringen, 
hypotheken, kredieten, overige leningen, beleggingen enz. 
De tenaamstelling van de bankrekeningen aanpassen als de rekeningen gehandhaafd blijven. 
PIN-passen en creditcards vernietigen.

Slapende tegoeden.

In augustus 2014 is het loket voor ‘slapende tegoeden’ geopend. Dit zijn rekeningen waar al heel lang 
niets mee is gedaan. Contact tussen bank en rekeninghouder is er niet meer. Meestal door overlijden, 
verhuizen of simpelweg vergeten dat die rekening nog bestaat. Het loket is een initiatief van de 
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Nabestaanden kunnen er terecht om te achterhalen of 
ze recht hebben op een slapend tegoed. www.slapendetegoeden.nl

Check de agenda, ook digitaal.

Blader door de agenda en meld lopende afspraken en leveringen af (thuiszorg, tafeltje dekje etc). 
Sommige afspraken zijn ver van te voren gemaakt, denk aan bijvoorbeeld tandarts. Breng daarom 
bijvoorbeeld ook medische instellingen op de hoogte. Verzamel de laatste zorgfacturen van de  
overledene en declareer deze bij ziektekostenverzekering.

Wijzigen (tenaamstelling) of stopzetten:

• Verzekeringen
• Abonnementen op tijd-

schriften, kranten
• Lidmaatschappen 
• Internetprovider
• Telefoonmaatschappij
• Kabelexploitant

• Energiebedrijf
• Klantenkaarten
• Motorrijtuigenbelasting
• Loterijen, goede doelen
• Postorderbedrijven
• Verenigingen
• Scholen, cursussen

• Informatie Beheer Groep
• Profielen social media 

Deze zijn met de overlijdens-
akte te verwijderen.  
Bij een aantal kan het profiel 
worden omgezet in een  
“in memoriam-pagina”.
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